
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Compact Online Software BV 27-08-2021 
 1

Inschrijfnummer KvK: 68519567
Statutaire zetel: Drachten, gemeente Smallingerland
Postadres: Postbus 5001, 9200 LA Drachten

27-08-2021 
 1

SBI-code: 6201 - ontw ikkelen, produceren en uitgeven van software. Het
ontw ikkelen en aanbieden van software ten behoeve van het
debiteurenbeheer van bedrijven. Tevens het ondersteunen en adviseren in
debiteurenadminstratie bij bedrijven.

In de praktijk bestonden de bedrijfsactiviteiten uit het exploiteren van een
tweetal ontw ikkelde softwarepakketen. Het ene pakket is voor onlinefacturatie
en het andere pakket voor online debiteurenbeheer.

27-08-2021 
 1

Verslagnummer 5
Datum verslag 04-08-2022
Insolventienummer F.17/21/36
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000197156:F001
Datum uitspraak 03-08-2021

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr J.H. van der Meulen
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2020 € 4.724,00 € -20.750,00 € 118.010,00

2018 € 4.371,00 € -110.721,00 € 96.902,00

2019 € 4.251,00 € -21.355,00 € 109.694,00

Bovenstaande cijfers zijn ontleend uit de jaarrekeningen 2018 en 2019 en de
conceptjaarrekening 2020.

27-08-2021 
 1

1 27-08-2021 
 1

€ 396,20 27-08-2021 
 1

€ 277,95

Toelichting 

Aangehecht wordt het tussentijds financieel verslag per 2 mei 2022. Mutaties:

Baten: geen.

Boedelschulden:
€ 2,95 gas/water/elektra;
€ 100,-- curatorenverzekering

Saldo boedelrekening ultimo vorige verslagperiode: € 380,30
Af: € 102,35
Huidig boedelsaldo € 277,95

05-05-2022 
 4

€ 277,95

Toelichting 

Bijgevoegd wordt het tussentijds financieel verslag per 2 augustus 2022. Er
hebben geen boedelmutaties plaatsgevonden.

04-08-2022
 5



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
3-8-2021

t/m 
23-8-2021

27-08-2021 
 1

van 
24-8-2021

t/m 
2-11-2021

09-11-2021 
 2

van 
3-11-2021

t/m 
2-2-2022

11-02-2022 
 3

van 
3-2-2022

t/m 
2-5-2022

05-05-2022 
 4

van 
3-5-2022

t/m 
2-8-2022

04-08-2022
 5

Verslagperiode Bestede uren

1 18 uur 34 min

2 10 uur 30 min

3 10 uur 51 min

4 1 uur 24 min

5 1 uur 27 min

totaal 42 uur 46 min



Toelichting bestede uren

In de eerste verstagperiode hebben de werkzaamheden met name bestaan uit
inventarisatie en overleg met directie en aandeelhouders, overleg met de
ontw ikkeling en hostingpartij, ontslag van de werknemer en het aanschrijven
van de crediteuren.

27-08-2021 
 1

Tijdens de verslagperiode zijn gesprekken gevoerd met Beyonit (de heer
Niemendal) met betrekking tot diens aanspraken op de software en met de
bestuurder van gefailleerde (mevrouw Oosting) over (onder meer) hetzelfde
onderwerp. Daarnaast is gecorrespondeerd met crediteuren. Voorts is
voorbereiding gemaakt met de verkoop van activa, bestaande uit:

intellectuele eigendomsrechten van de softwarepakketten / applicaties
online facturatie en online debiteurenbeheer;
klantenbestand;
handelsnaam.

Een prospectus is opgemaakt en zal aan gadingmakers worden verzonden.

09-11-2021 
 2

Tijdens de verslagperiode is een prospectus gemaakt en aan diverse
gadingmakers gezonden.

Er is tijdens de verslagperiode met gadingmakers onderhandeld om tot
overeenstemming te komen met betrekking tot overname van de activa en
activiteiten. Deze gesprekken zijn nog gaande. Uit commerciële overwegingen
wordt op dit onderwerp hier niet verder ingegaan.

11-02-2022 
 3

Tijdens de verslagperiode hebben zich op het punt van de verkoop van activa
geen ontw ikkelingen voorgedaan waarover thans gepubliceerd kan worden.

05-05-2022 
 4



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De besloten vennootschap Compact Online Software BV is opgericht op 7 april
2017. Oprichters zijn DSO Holding BV (inschrijfnummer KvK 68515049) en
Frisian Ventures BV (inschrijfnummer KvK 56257600).

Bij oprichting is een kapitaal van € 10,-- geplaatst en gestort. Aan DSO Holding
BV is 70% van het aandelenkapitaal uitgegeven en aan Fried Air nvestments
BV 30% van het kapitaal.

Bij oprichting is tot bestuurder van de vennootschap benoemd DSO Holding BV
en deze is tot aan datum faillissement enig bestuurder gebleven.

27-08-2021 
 1

Volgens opgave van de directie zijn er geen lopende procedure per datum
faillissement.

27-08-2021 
 1

Er zijn voor zover bekend geen lopende verzekeringen. 27-08-2021 
 1

Er is geen sprake van een huurovereenkomst, wel van een
hostingovereenkomst. Deze hostingovereenkomst was voor faillissement al
opgezegd en kent een einddatum na datum faillissement. In verband met
beoogde verkoop van de onderneming heeft de hostingpartij zich bereid
verklaard nog enige tijd in overleg met de curator de diensten te verlenen.

27-08-2021 
 1

Bij oprichting van de vennootschap in 2017 had zij een krediet verkregen voor
de ontw ikkeling van de door haar geëxploiteerde software. Zoals de hierboven
aangegeven omzetcijfers aantonen, is deze software vervolgens op de markt
gebracht, maar is het niet gelukt de benodigde omzet te realiseren en ondanks
herfinanciering in 2019 is de vennootschap door haar liquiditeit geraakt.

27-08-2021 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

2. Personeel

Personeelsleden 
1

27-08-2021 
 1

Personeelsleden 
1

27-08-2021 
 1

Datum Aantal Toelichting

5-8-2021 1 Na verkregen machtiging rechter-commissaris

totaal 1

Na eerste inventarisatie is toestemming gevraagd aan de rechter-commissaris
voor ontslag van de werknemer van de vennootschap. Na verkregen
toestemming is de werknemer ontslagen. Een en ander is afgestemd met het
UWV en de curator verleent medewerking aan de formaliteiten voor overname
van de loonverplichtingen door het UWV.

27-08-2021 
 1

3. Activa

In de boedel bevinden zich geen onroerende zaken. 27-08-2021 
 1

Er zijn voor zover bekend geen fysieke bedrijfsmiddelen. 27-08-2021 
 1



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is geen sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus. 27-08-2021 
 1

De vennootschap heeft circa 25 klanten die op basis van abonnementen
gebruik maken van de door de vennootschap aangeboden online software. Of
en in hoeverre lopende abonnementstermijnen nog geïncasseerd kunnen
worden, hangt met name af van de vraag of de continuïteit gewaarborgd kan
worden tot een eventuele overname (voor zover abonnementsgelden al niet
vooruit betaald zijn).

27-08-2021 
 1



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De voornaamste activa van de vennootschap bestaan uit het intellectueel
eigendomsrecht op de op haar kosten ontw ikkelde software en een website.
De vennootschap is verder houder van de domeinnaam compactonline.nl.

27-08-2021 
 1

Er is een prospectus opgesteld voor verkoop (biedingsprocedure) met
betrekking tot:

intellectuele eigendomsrechten, meer in het bijzonder met betrekking tot
softwarepakketten / applicaties online facturatie en online
debiteurenbeheer;
het klantenbestand en de lopende overeenkomsten met afnemers;
de handelsnaam Compact Online Software;
de domeinregistratie en de met de naam samenhangende goodwill.

Compact Online automatiseert het facturatie- en debiteurbeheerproces voor
ZZP en MKB. In het prospectus is weergegeven dat sprake is van een
eenvoudige, flexibele, gebruiksvriendelijke software, welke is ontw ikkeld op
basis van praktijkervaringen. De pakketten bieden mogelijkheden voor:

facturatie en factuurbeheer;
debiteurenbeheer.

De applicatie is online en functioneel. De applicatie is los te gebruiken, maar
ook is een koppeling met een boekhoudpakket mogelijk door middel van een
eigen API-portaal. De applicaties zijn in samenwerking met een
softwareontw ikkelaar ontw ikkeld in de periode vanaf 2016. De investering
heeft circa € 160.000,-- gekost. Dit is extern gefinancierd. De applicaties
draaien op een softwareplatform dat toebehoort aan de softwareontw ikkelaar.
De applicaties zijn geschreven in PHP.

Het API-portaal is gratis gemaakt door een externe partij. Deze derde partij
zou voor de investering per gebruiker per maand een vergoeding ontvangen.

Voor wat betreft het klantenbestand en lopende overeenkomsten: De huidige
portefeuille is goed voor een omzet van € 4.000,-- - € 5.000,-- per jaar.

Er hebben zich spontaan een aantal gadingmakers gemeld. Aan hen zal het
prospectus worden toegezonden. Daarnaast zal het prospectus worden
toegezonden aan partijen van w ie mogelijk gading te verwachten valt.

09-11-2021 
 2



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Overleg met de ontw ikkelaar en het aanzoeken van partijen voor een
eventuele overname.

27-08-2021 
 1

Er zal nog overleg met de ontw ikkelaar moeten plaatsvinden met betrekking
tot een toerekening van de verkoopopbrengst. Door hem worden in ieder
geval aanspraken geclaimd in verband met het gebruik van het
softwareplatform. Zonder gebruikmaking van dit softwareplatform is de
software niet functioneel actief.

09-11-2021 
 2

Tijdens de verslagperiode is met de ontw ikkelaar (die aanspraak maakt op het
softwareplatform) afgesproken dat hij overleg heeft met een eerder zich
gemeld hebbende kandidaat koper. De ontw ikkelaar zou dan het belang van
de boedel eventueel kunnen uitkopen. Het doel is dat, zo lang hierover nog
geen duidelijkheid is gekomen, dat het pakket nog blijft worden onderhouden.
Inmiddels wordt het niet meer door afnemers gebruikt.

05-05-2022 
 4

Tijdens de verslagperiode is duidelijk geworden dat er geen belangstelling
bestaat voor aankoop van het tot de boedel behorend softwarepakket. De
curator ziet af van verdere inspanningen op dit punt. Het pakket wordt ook
niet meer gebruikt of onderhouden.

04-08-2022
 5

4. Debiteuren

Er zijn geen (noemenswaardige) debiteuren. 27-08-2021 
 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 

De vennootschap is gestart met leningen van Doefonds BV te Leeuwarden.
Deze heeft in 2017 een achtergestelde lening verstrekt van € 60.000,--,
waarvan thans nog openstaat in hoofdsom € 44.999,37. Deze lening is
verstrekt onder de voorwaarde dat de aandeelhouders ook achtergestelde
leningen zouden verstrekken, hetgeen eveneens is gebeurd. De ene

27-08-2021 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

aandeelhouder heeft een lening verstrekt in contanten, waarvan nog
openstaat € 25.000,-- en de andere aandeelhouder heeft een lening verstrekt
in natura (verrichten van werkzaamheden), welke omgezet is in agio.

In 2019 is aanvullende financiering verstrekt door de NOM en een particuliere
investeerder. Van deze nadere financieringen staat thans per saldo nog open
€ 22.916,68 en € 8.064,34.

De vennootschap bankierde bij ING Bank. ING Bank had geen krediet verleend
en per datum faillissement bedroeg het saldo van de bankrekeningen ruim €
300,--.

Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten. 27-08-2021 
 1

Geen van de financiers heeft zekerheden bedongen van de vennootschap zelf.
Wel zijn er aanvullende afspraken gemaakt met de aandeelhouders, waar de
boedel verder echter buiten staat.

27-08-2021 
 1

Er is geen sprake van separatistenpositie. 27-08-2021 
 1

Er is voor zover bekend geen sprake van eigendomsvoorbehouden. 27-08-2021 
 1

Er is voor zover bekend geen sprake van retentierechten. 27-08-2021 
 1

Er is voor zover bekend geen sprake van reclamerechten. 27-08-2021 
 1

Inventarisatie van leningsdocumentatie en eventuele zekerheden en contact
met alle betreffende financiers.

27-08-2021 
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Van een voortzetting in eigenlijke zin, in de zin dat er projecten worden
afgerond en in- en verkoop plaatsvindt, is geen sprake. Wel wordt getracht de
komende periode de onderneming, meer in het bijzonder de IE-rechten, 'going
concern' te verkopen en over te dragen.

Met de hostingpartij, die tevens als ontw ikkelaar een belangrijke rol bij het
verkoopproces heeft, zullen in verband met het laatste nadere afspraken
moeten worden gemaakt. In verband met de vakantieperiode kon dat niet
eerder en zal dat thans zo spoedig mogelijk geschieden.

27-08-2021 
 1

De applicaties zijn thans nog functioneel actief ten behoeve van afnemers.
Hiervoor zijn geen betekenisvolle kosten aan derden verschuldigd. Om het
afnemersbestand intact te houden, is een voortzetting van de dienstverlening
uiteraard wel gewenst, respectievelijk wel noodzakelijk.

09-11-2021 
 2

Afgesproken is, dat de dienstverlening voortgezet wordt. Doel is de waarde
van de IE-rechten te onderhouden totdat verkoop en overdracht aan een
derde -gegadigde- kan plaatsvinden.

11-02-2022 
 3

Doorstarten onderneming

Er is geen sprake van een doorstart. 09-11-2021 
 2

7. Rechtmatigheid



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De vennootschap hield haar administratie bij in 'Snelstart'. Op het eerste oog is
deze volledig en bijgewerkt en kunnen de rechten en plichten van de
vennootschap hieruit worden vastgesteld.

27-08-2021 
 1

boekjaar 2017, datum deponering: 21 augustus 2018;
boekjaar 2018, datum deponering: 11 juni 2019.

27-08-2021 
 1

Gezien de omvang van de vennootschap kon en is volstaan met
samenstelverklaringen.

27-08-2021 
 1

Aan de stortingsverplichting is voldaan. 27-08-2021 
 1

Toelichting 

Dit onderdeel dient nog onderzocht te worden.

27-08-2021 
 1

Nee

Toelichting 

De boekhouding is onderzocht. Er is geen indicatie dat sprake is van
ongeoorloofde vermogensonttrekking ten nadele van crediteuren. Gelet op de
betekenis en omvang van de gerealiseerde bedrijfsvoering ligt het ook niet in
de rede te veronderstellen dat sprake is van vermogensonttrekking.

09-11-2021 
 2

Toelichting 

Dit onderdeel dient nog onderzocht te worden.

27-08-2021 
 1

Nee

Toelichting 

Zie hiervoor, opmerking onder 7.5.

09-11-2021 
 2



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8. Crediteuren

Toelichting 

De boedelvorderingen, zoals die van het UWV, dienen nog inzichtelijk te
worden.

27-08-2021 
 1

€ 6.997,65

Toelichting 

loonvordering ex art. 66 lid 1 WW € 5.951,63
premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW € 1.046,02

09-11-2021 
 2

€ 2.823,00

Toelichting 

loonheffing mei en juni 2021 (volgens aanvraag faillissement)

27-08-2021 
 1

€ 2.586,00

Toelichting 

Tijdens verslagperiode ingediend:
loonheffingen augustus 2021 € 1.618,--
loonheffingen juli 2021 € 968,--

09-11-2021 
 2

Toelichting 

Nog niet bekend.

27-08-2021 
 1

€ 614,63

Toelichting 

loonvordering ex art. 66 lid 1 WW € 522,73
premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW € 91,90

09-11-2021 
 2



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Toelichting 

Op dit moment zijn er geen andere preferente crediteuren.

27-08-2021 
 1

8 27-08-2021 
 1

6 09-11-2021 
 2

€ 108.213,79 27-08-2021 
 1

€ 125.081,51 09-11-2021 
 2

€ 129.316,51 11-02-2022 
 3

nog niet bekend 27-08-2021 
 1

Het enige actief is de in de boedel aanwezige IE-rechten op de software
(debiteurenbeheer). De verwachte opbrengst is zodanig, dat -na liquidatie- het
faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing zonder uitkering aan
crediteuren.

11-02-2022 
 3

Kort na de uitspraak van het faillissement zijn alle crediteuren aangeschreven
dat zij hun vordering ter verificatie kunnen indienen. Ingediende vorderingen
worden getoetst aan de hand van de administratie en verwerkt in de
crediteurenadministratie.

27-08-2021 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

De curator richt zich eerst op de mogelijkheden tot verkoop van de activa en is
in overleg om deze via een verkoopplatform aan te bieden. Verder zullen de
gebruikelijke werkzaamheden, waaronder rechtmatigheidsonderzoek,
plaatsvinden.

27-08-2021 
 1

Verkoop activa, daarna afw ikkeling; Mogelijk kan voldoende actief gegenereerd
worden voor betaling aan boedelcrediteuren en aan (een deel van) de
preferente schuldvorderingen.

09-11-2021 
 2

Er zijn in dit faillissement geen baten te verwachten. Het
rechtmatigheidsonderzoek geeft geen aanleiding tot opmerkingen. Het
faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand
van de boedel na vaststelling eindsalaris.

04-08-2022
 5

op dit moment nog niet bekend 27-08-2021 
 1

Gestreefd wordt naar een afw ikkeling vóór medio 2022. 09-11-2021 
 2

2-11-2022 04-08-2022
 5

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator
kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig
oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig
recht ontlenen.

27-08-2021 
 1

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator
kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig
oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig
recht ontlenen.

05-05-2022 
 4



Bijlagen

Bijlagen
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